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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

เร่ือง การรับขอ้เสนอการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนบัสนนุการวิจัย งบประมาณรายได้มหาวิทยาลยั 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดเป้าประสงค์ในการยกระดับผลงานวิจัยคณาจารย์ 
นักศึกษาสู่การเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ โดยมีกลยุทธ์และแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการ และจุดเน้นของการให้ทุน
งานวิจัย ๔ Platform ท่ีสอดคล้องกับกรอบการวิจัยของประเทศ ดังน้ี 

๑. Platform ๑ การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 
๒. Platform ๒ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายสังคม 
๓. Platform ๓ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
๔. Platform ๔ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหล่ือมล้ำ 
ศึกษารายละเอียด Platform ๑ - ๔ ได้ตามเอกสารแนบ (เอกสาร วจ. ๐๑-๖๕) โดยกำหนดกรอบการให้ทุนสนับสนุนการ

วิจัยประเภท ๑ ได้แก่ 
๑. ชุดโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ 
การศึกษาค้นคว้าในลักษณะกลุ่มของโครงการที่มีเป้าหมายร่วมอย่างเดียวกัน หรือ การทำโครงการวิจัยย่อยหลายโครงการ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่อันเดียวกันในทางสังคมศาสตร์ ที่เป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยระบบและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ
พฤติกรรม ปรากฎการณ์ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของคนและสังคม เพื่อให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะนำมา
แก้ไขปัญหาของสังคม ตอบสนองความต้องการของชุมชนและพัฒนาประเทศชาติ และสอดคล้องกับทุนงานวิจัย ๔ Platform ทั้งนี้
ภายใต้ชุดโครงการวิจัย จะประกอบไปด้วยแผนงานวิจัยและโครงการย่อยที่บูรณาการศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ร่วมกัน (โครงการละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาท) 

 
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
 ๑. กรณีทุนชุดโครงการ 
  (๑) อาจารย์ท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  (๒) มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในประเด็นท่ีทำการวิจัยตามท่ีเสนอในโครงการท่ีขอรับทุน 
  (๓) มีหลักฐานประวัติแสดงถึงประสบการณ์ ในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยที่ดีเป็นที่เชื่อถือได้ 
เช่น รายงานผลการวิจัยท่ีผ่านมา ประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการและตีพิมพ์ หรืออ่ืนๆ 
  (๔) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกเป็นผู้ร่วมวิจัยบุคคลภายนอกน้ัน
จะต้องมีสัดส่วนภาระงานในการวิจัยนี้รวมท้ังสิ้นไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของภาระงานท้ังหมด) 
  (๕) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการวิจัยแล้ว ไม่
ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใดของมหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา 
  (๖) จะต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
  (๗) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่รับทุนอุดหนุนการวิจัยและต้องมีสัดส่วนการ
วิจัยในภาพรวมท้ังหมด จากร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยกว่าผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน 
  (๘) เมื ่อนักวิจัยได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุน ววน (สกสว.) ไม่สามารถขอทุนวิจัยงบประมาณรายได้ใน
ปีงบประมาณเดียวกัน แต่จะสามารถของบบริการวิชาการได้ 



~ ๒ ~ 

แนวทางและขอบเขตของการสนับสนุนการวิจัย 
 มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย ๔ Platform และผลการวิจัยที่ได้ต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและ
ผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรม หรือนามธรรม โดยมีขอบเขตของการสนับสนุนการวิจัย ดังน้ี 
 ๑. การวิจัยเชิงสำรวจ 
 เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และการศึกษาถึงลักษณะสภาพความเป็นอยู่ หรือปรากฏการณ์หน่ึงเพ่ือให้ทราบ
ข้อเท็จจริง เพื่อการวางแผน และปรับปรุงให้ดีขึ้น แบ่งออกได้เป็นสำรวจชุมชน สำรวจสภาพการปกครอง สำรวจทางภูมิศาสตร์และ
เศรษฐกิจพื้นฐาน สำรวจทางวัฒนธรรม ประเพณีและศิลปะ สำรวจประชากร สำรวจประชามติ และวิเคราะห์งาน (Job Analysis) 
วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) เช่น การสำรวจทัศนคติ เพื่อหาข้อเท็จจริง เพื่อนำผลการวิจัยไปสร้างเป็นองค์ความรู้ 
หรือนโยบาย แบบแผนต่างๆ ได้ 
 ๒. การวิจัยเชิงทดลอง 
 เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และเป็นการวิจัยท่ีมีการจัดกระทำภายใต้ระบบการควบคุมสภาพการณ์และตัว
แปรท่ีเก่ียวข้อง มีการสังเกตหรือวัดผลท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นปรนัย ปราศจากความลำเอียงและเป็นการศึกษาที่มีกรรมวิธี การจัดกระทำซ้ำ 
หรือทดสอบผลได้อีก ผลการวิจัยสามารถนำไปอ้างอิง สู่ปรากฏการณ์อื่นได้ สามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์สร้างสรรค์เป็นทฤษฎี 
หลัก กฎ เทคโนโลยี องค์ความรู้หรือนวัตกรรม 
 ๓. การวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
 เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและเชื่อมโยงบริการวิชาการ และเป็นการวิจัยที่สามารถได้ผลงานวิจัยที่เป็น
รูปธรรม เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และ
ผลงานสามารถนำไปจดทรัพย์สินทางปัญญาได้ แสดงถึงศักยภาพในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน โดยระบุรายละเอียด
ท่ีเป็นรูปธรรม (นอกเหนือจากรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์) อาทิ เช่น ต้นแบบ/รูปแบบที่สามารถนำไปขยายผลไปพ้ืนท่ีอ่ืน และ/หรือ 
คู่มืออย่างง่าย (สำหรับชุมชน/กลุ่มเป้าหมายทั่วไปปฏิบัติได้) และ/หรือ หลักฐานที่ หน่วยงานในพื้นที่นำผลการวิจัยไปบรรจุเป็น
นโยบายระดับท้องถิ่น/ระดับจังหวัด และ/หรือ มีการสร้างศูนย์หรือแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ หรือ ประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
เป็นต้น 
  
ระยะเวลาท่ีทำการวิจัย 
 ระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัยไม่เกิน ๑๐ เดือน โดยนักวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัย (กรณีที่เป็นชุดโครงการ) จะต้องมี
ความพร้อมสำหรับการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการตามวัน เวลาที่กำหนด และผู้รับทุนต้องให้ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเสนอผลงานในการประชุมหรืองานนิทรรศการเพื่อเผยแพร่โครงการ สู่สาธารณตามคำขอใน
ระหว่างดำเนินโครงการ และ/หรือ หลังงานเสร็จสิ้นโครงการ 
 
วิธีการเสนอโครงการวิจัย 
 ๑. ผู ้เสนอขอรับทุนอุดหนุน จะต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับประเภทโครงการแบบเสนอแผนบูรณาการ/
โครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
http://ris.ssru.ac.th/ 
 
 



~ ๓ ~ 

 ๒. แบบขออนุญาตดำเนินการวิจัย จำนวน ๑ ชุด (กรณีการวิจัยท่ีต้องใช้สัตว์ทดลอง/การวิจัยท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยทาง 
ชีวภาพ เช่น การใช้จุลินทรีย์และการตัดต่อทางพันธุกรรม หรือการวิจัยในมนุษย์ ต้องเสนอผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อให้
คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องพิจารณาอนุมติัก่อนทำวิจัย) 
 ๓. ผู้เสนอโครงการมีสิทธิ์เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนในฐานะผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยได้ไม่
เกิน ๑ ชุดโครงการ/โครงการ ยกเว้นการขอรับทุนภายใต้ชุดโครงการวิจัย เป็นหัวหน้าโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการได้ไม่เกิน ๒
โครงการ 

๔. ผู้เสนอขอรับทุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ จะต้องส่งบทความท่ีตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
และเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ในวารสารระดับนานาชาติน้ันๆ 
 ๔. ผู ้เสนอโครงการต้องกรอกข้อมูลการเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบสถาบันวิจัยและพัฒนา (RIS) ผ่านทางเว็บไซต์ 
http://ris.ssru.ac.th/ พร้อมท้ังแนบไฟล์ข้อมูล 
 ๕. โครงการวิจัย ที่แก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ต้องมีลายมือชื่อคณะผู้วิจัยและท่ีปรึกษาโครงการ(ถ้ามี)  
 
กำหนดเวลารับสมัคร 
 รอบท่ี ๑ ระบบ RIS จะเปิดให้ส่งงานวิจัย ตั้งแต่บัดน้ี - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ หรือแล้วแต่ความเหมาะสม 
 หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ ๐๒-๑๖๐-๑๓๔๓ ต่อ ๑๒ หรือ ๐๙๘-๒๗๒-

๑๓๔๑ นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ, ๐๘๗-๙๓๑๓๐๔๐ นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว, ๐๙๖-๖๓๕๑๖๖๖ นางสาวอารยา ยอดฉิม, 
๐๘๕-๙๑๑๒๑๐๙ นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ 
 
การแจ้งผลการพิจารณา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะแจ้งสถานะโครงการและผลการพิจารณาให้นักวิจัยทราบผ่าน
ระบบสถาบันวิจัยและพัฒนา (RIS) ผ่านทางเว็บไซต์ http://ris.ssru.ac.th/ 
 

รายชื่อฐานข้อมูลวารสารท่ีได้รับการรบัรองคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
๑.  ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
๒.  MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
๓.  Scopus  (http://www.info.scopus.com) 
๔.  Web of Knowledge (http://wokinfo.com) Web of Science Core Collection (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE,  SSCI, 
AHCI และ ESCI) 
๕.  SJR  (http://www.scimagojr.com/)  
๖.  JSTOR (https://www.jstor.org/) 
๗.  Project Muse (https://muse.jhu.edu/) 
๘.  PubMed (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov) 
๙.  ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com/) 
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